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 Acta de la reunió de la TAULA D’EDUCACIÓ

Dia: Dimecres 17/11/2021
Hora: 18:00 hores
Lloc: Escola Creiexen, carrer de Sant Pere, 36 (Terrassa)

Assistents:
Adelmai de l’Escola Creixen; Begoña Linuesa dels Serveis Educatius 
Municipals de Medi Ambient; Eva Nogueras Coordinadora de l’OAT; 
Àngels Tripiana de Taula Educació/Dones d’Aigua; i Emili Díaz de Taula 
Educació.

Excusen la seva presència: Montse González de l’IES Can Roca; Sònia 
Giménez de Dones d’Aigua; Martí Kubesch d’ESF.; Xus de Miguel de 
Serveis Educatius de Barcelona;  i Mario Vendrell de l’IES Egara. I la 
Bea Escribano (presidenta de l’OAT).

Ordre del dia: 

● Aprovació acta anterior
● Establir calendari reunions Taula per l’any 2022. (demanada per l’OAT)
● Preparar activitats Taula pel any 2022
● Planificar l’elaboració si s’escau, jocs nous per el cicle d’Infantil 

(Mémori, Monopoli, proposta de la Montse González de l’IES Can 
Roca).

● Calendari activitats a les escoles en curs programades de: Conte, 
Documental i l’Exposició. 

● Fer resum de la Maleta i de la RdP., del passat dimecres dia 15/09/21. 
● Propostes per promocionar la Maleta.
● Informar de la nostra intervenció convidats al programa “El Submarí” 

de Canal Terrassa.
● Precs i preguntes.

Acords i assumptes tractats:

● Establim el calendari de reunions de la Taula, per el proper any 2022, 
fins a final del curs escolar 21/22, amb les dates següents:

Dimecres dia 19/01/2022
Dimecres dia 16/03/2022
Dimecres dia 18/05/2022
Dimecres dia 06/07/2022.
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 L’Àngels explica i ens informa extensament el Pla de Treball i el 
Pressupost per l’any 2022.

L’activitat del Tast de l’Aigua, s’acorda contactar amb el Pau 
Consola de la Coop. Eina, per que ens faci un pressupost estimatiu
d’aquesta activitat, a partir d’un supòsit de possibles escoles que el 
poguessin demanar, acordem que abans de finals de novembre 
haurem donat resposta a aquest punt, en el seu apartat de cost.

Aquesta activitat educativa, fins ara no ha tingut massa demanda 
per part de les escoles, això paral·lelament ens a fet conèixer la 
realitat de que moltes escoles a petició dels pares, han introduït el 
consum d’aigua envasada, amb el que això representa de 
potenciació en el cas de la petjada hídrica per l’ús insostenible i 
contaminant del plàstic, ens emplacem per tal de conèixer amb 
més concreció aquesta realitat i la forma de redreçar-ho,  cap un 
canvi d’ús cap a l’aigua de l’aixeta.

Tant l’activitat d’Ofegades pels deutes, així com el documental de 
les Damas Azules, no tenen cap cost, doncs la companya Rosa de
Dones d’Aigua, ho fa a cost zero.

 La proposta d’aquest punt de l’ordre del dia;  d’elaboració del 
Monopoli per el cicle superior i primer i segon d’ESO, que 
proposava la Montse González de l’IES Can Roca, no l’hem pogut 
posar a consideració ja que la companya Montse no ha pogut 
assistir a la reunió, deixem aquest punt per la propera reunió de la 
Taula Educació, en la que també l’Adelmai, portarà una proposta 
de Mémori gegant per a l’alumnat d’infantil.

La visita al “Runam” de Sallent, com altre de les activitats 
programades, és valora que potser per el cost de desplaçament i 
altres despeses inherents, que en principi van a càrrec del centre 
docent, fa que no tingui fins ara demanda, també de forma prudent 
entenem que l’any i mig de pandèmia no ha afavorit la seva petició 
per part de les escoles. 

 L’Àngels, informa de totes les activitats ja concertades i 
calendaritzades d’ara fins a finals de curs, tant del Conte, el 
Documental i l’Exposició; amb un total de 42 activitats 
demanades, algunes ja realitzades i d’altres pendents fins a finals 
de l’actual curs 21/22, el detall desplegat de tot, per escoles, cicles i
activitat, està recollit en el calendari corresponent, ja penjat a la 
pàgina web de l’OAT, apartat Taula Educació.
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 Informem de l’acte de RdP., que vàrem celebrar el passat dia 15/9 
a la Masia Freixa, en que vem presentar les Maletes 
Pedagògiques de l’Aigua, acte que va tenir molt bona acollida per
tots els mitjans presents i ciutadans en general.

 L’Àngels, explica que s’està fent un duplicat de les Maletes de 
l’Aigua, la intenció és fer-la córrer per la xarxa de biblioteques de la 
ciutat, per a tal fi, la Begoña, mirarà de posar-se en contacte amb 
un responsable de biblioteques, amb la intenció de poder establir 
alguna mena d’acord per coordinar la forma de fer circular les 
maletes, i que ells és fessin càrrec del seguiment del recurs per les 
diferents biblioteques de districte., així com possibles activitats al 
voltant de l’aigua, orientades als nens i nenes en tots els seus 
cicles formatius des de Infantil, a Primària, i ESO. 

També es presenta una proposta d’un nou joc a fer com a 
manualitat de construir amb paper el que antigament s’anomenava 
“”Els quatre sabaters””, i en cada un dels apartats recollir 
preguntes sobre aigua a la ciutat de Terrassa. S’acorda proposar a 
les dissenyadores que ens facin un estudi i pressupost de la 
realització d’aquest joc.

Surt també la proposta d’organitzar un concurs de relats curts, 
per a l’alumnat de primària de les escoles de Terrassa. L’Adelmai 
durà una proposta de bases per a la propera reunió del gener. 
Pensem que el premi podria ser un lot de llibres per a l’aula.

L’Eva també proposa que hem de trobar formes per promoure l’ús 
d’aquest recurs a les escoles de la ciutat, anirem parlant i fent 
propostes i iniciatives al respecte.

 L’Àngels i l’Emili, informen de la seva presència al programa “El 
Submarí”, del Canal Terrassa, que dirigeix la Mariona Tomàs, el 
passat dimecres dia 27/10, en el que vàrem estar convidats, vem 
tenir 12 minuts per poder intervenir, que ens vem repartir l’Àngels i 
jo, ella explicant el recurs educatiu de la Maleta de l’Aigua, i l’Emili,
fent un resum breu de l’OAT., i de la Taula Educació.

Creiem que vàrem poder explicar i assolir l’objectiu que ens 
proposàvem, donat el poc temps d’intervenció disponible.

 Ens emplacem per la propera reunió a fer el dimecres dia 
19/01/2022, per seguir avançant.

Donem per finalitzada la reunió a les 20:00 hores del dimecres dia 17 de 
novembre del 2021.


